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Planejamento da disciplina

Objetivos gerais
Fornecer os fundamentos básicos dos processos industriais de transformações dos polímeros
correlacionando às várias áreas da ciência, como as estruturas químicas dos polímeros, as operações
unitárias e com as propriedades dos materiais. Correlacionar as propriedades dos polímeros com os
processos de transformação para a obtenção dos produtos acabados permitindo ao estudante tomar
consciência da importância dos polímeros na sociedade e no cotidiano.
Objetivos específicos
Descrever os processos de transformação de polímeros e correlacioná-los com as estruturas e
propriedades dos diferentes polímeros. Proporcionar ao aluno o conhecimento dos requisitos necessários
para a produção de um produto acabado de polímero e saber diferenciar os processos de produção.
Ementa

Estuda a síntese, caracterização e processamento de polímeros.
Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Nesta disciplina a avaliação do rendimento do aluno é realizada em função do seu aproveitamento em
provas teóricas, práticas, seminários, trabalhos de campo, entre outros, conforme exigido pelo docente. A
modalidade e pesos de cada avaliação serão determinados pelo docente, levando em consideração as
particularidades dos conteúdos trabalhados.
Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer
nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. Os resultados também considerarão a capacidade do
aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas, criatividade, originalidade, clareza de apresentação
e participação em sala de aula e laboratórios. O aluno será informado sobre as normas e critérios de
avaliação que serão considerados ao se iniciar a disciplina.
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